UCHWAŁA NR LXIII/421/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
(Dz.U.z 2018 r., poz. 994) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz.U. z 2018 r., poz. 603) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami obejmuje kontrolę
warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów
przeprowadzaną raz w roku.
2. Plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna oraz
dziennym opiekunem prowadzącym działalność na własny rachunek obejmuje:
1) kontrolę zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym - raz
w roku,
2) kontrolę wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa wa
art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - raz w roku.
3. Niezależnie od planu nadzoru określonego w ust. 1 i ust. 2, pierwszą kontrolę przeprowadza się
w okresie do 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez żłobek, klub dziecięcy oraz dziennego opiekuna.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE
Art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz.U. z 2018 r., poz. 603) nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna
obowiązek sprawowania nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie
warunków i jakości świadczonej opieki.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu
dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna sprawuje również nadzór nad
żłobkiem, klubem dziecięcym, podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna oraz dziennym opiekunem
prowadzącym działalność na własny rachunek, w zakresie:
1) zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym;
2) wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa
w art. 64 ww. ustawy.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
z up. Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju
Alicja Piwowar
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